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الرحيم الرحمن الله بسم

وعلسسى اللسسه، رسسسول على والسلما والصلةا ،لله الحمد
خطاه. وترسم هداه، اتبع ومن وصحابته أله

:وبعد

قتسسل وجسسوب مقولسسة المجاهسسدين بيسسن أنتشسسر قسسد فسسإنه
ًا،وأنسسه قسسول حتمسسا أسرهم بعد المرتدين فسسي خلفا ل واحسسد

فسسي يسسدخل ل ذلسسك الظسسروفا،وأن كسسانت البتسسة،ومهمسسا ذلك
المسسر،وفسسي ولي إجتهاد موضع هي التي الشرعية السياسة

مسسن جسسوانب تعالى الله بتوفيق سأبين المتواضع البحث هذا
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول فعل من المسألة هذه

وجملسسة أجمعيسسن عليهم الله رضوان بعده من أصحابه وفعل
والمعاصسسرين السسسابقين المعتسسبرين العلسسم أهسسل أقسسوال من

ًا ًا للحق إظهار قسسل ممسسن البعض يثيرها التي للشبهات ودرء
يعنيه. ل بما واشتغل جدله وكثر علمه

 ملحاظة:

منهسسم يقسسع من البحث هذا في المرتد بالسير المقصود
وفسسي المعركسسة ساحة في القتال خلل المجاهدين أيدي في

قبل من السر في وقوعه حال حتما قتله يجب وهل غيرها،
دعسسوته قبسسل أو ردتسسه عسسن رجوعه أظهر لو حتى المجاهدين

الشسسروط تحقسسق - أي عليسسه الحجسسة وإقامسسة السسسلما إلسسى
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القسسدرةا بعسسد ردتسسه علسسي يسسترك أن - ل بحقسسه الموانع وانتفاء
فتنبه. عليه،

فسسان يسسستتاب، أنه عليه، المقدور المرتد أن العلوما من
 ((من:وسلم عليه الله صلى الله رسول لقول قتل وإل تاب
ومسسن ذمسسه، ول أمسسان حقه في يصلح فاقتلوه)) ول دينه بدل
شرائع والتزما ردته عن تاب إذا عليهم المقدور غير من كان

السلما. أخوه وله القتل، من له عاصما ذلك كان السلما،

تسسوبته قبسسل المحسساربين مسسن منهسسم عليسسه المقسسدور أمسسا
له. عصمة فل السلما ألي ورجوعه

ًا المرتسسد فسسي الصسسل إن صسسحيح غيسسر أو كسسان محاربسس
ًا محارب، والرجسسوع التوبسسة إل أمسسامه ليس أأنثى أما كان ذكر

فسسي مصسسلحة ل إذ ردتسسه، على أصر إذا القتل أو السلما إلى
القسسول وأمسسا ذكسسرت كمسسا الصسسل هسسو هسسذا ردتسسه، على تركه

ًا كسسان - سسسواء مرتسسد كسسل قتسسل بوجوب غيسسر كسسان أو محاربسس
ًا محارب أمير من المر ولي وان الحوال، كانت مهما - حتم

فسسي القول هذا أجد لم ذلك، إل له ليس حاكم أو سلطان أو
صسسحيح، العكسسس بسسل العلم أهل من عليه اطلعت من أقوال

مسسن وأصسسحابه وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول عمل من
إن والمعاصسسرين،إذ السسسابقين العلسسم أهل أقوال ومن بعده،
يراعسسي السستي الشرعية السياسة تحت تنضوي المسالة هذه
المسسة عسسن المفسدةا ودرء المصلحة، تحقيق المر ولي فيها

اجتهسساده، أليه يصل ما على فيه مخير وانه المكان، بحسب
أمته. مع وسلم عليه الله صلى الله رسول شأن هذا وكان

السسسرى: قسسي هديه الله: (وكان رحمه القيم ابن يقول
بالمسسال، بعضسسهم ويفسسادي بعضسسهم ويقتل بعضهم، على يمن

بحسسسب كلسسه ذلسسك فعسسل وقسسد المسسسلمين، بأسرى وبعضهم
الرسالة]. مؤسسه  طبعه3/99ج المعاد المصلحة) [زاد

 (فسسإن:بالسسسم السسبراء بسسن لبشر اليهودية قتل عن وقال
أن قسسال مسسن حجسسة هسسذا قيسسل العهسسد بنقسسض قتلسست فهل قيل

المعسساد كالسسسير) [زاد العهسسد نسساقض فسسي مخيسسر المسساما
سمت لما المرأةا فهذه هذا  (وعلى:قال أن ىل... إ]3/311
ًا قتلهسسا وكسسان محاربسسة بذلك صارت الشاةا فيسسه) [زاد مخيسسر
].3/311 المعاد

الكفسسار مسسع وسسسلم عليسسه الله صلى ذلك يفعل يكن ولم
كذلك.  المرتدين بعض قتل ترك بل خاصة الصليين
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المبسساركفوري: (وأهسسدر الرحمسسن صسسفي الشسسيخ يقسسول
ٍذ وسلم عليه الله صلى الله رسول - مكة فتح بعد - أي يومئ
وان بقتلهسسم وأمسسر المجرميسسن، أكسسابر مسسن نفسسر تسسسعة دمساء

وعبسسد خطل، بن العزى عبد وهم الكعبة، أستار تحت وجدوا
فجسساء سسسرح، أبسسى ابن قال: (فأما أن ىلإ ،)...سرح بن الله

فيسسه وشسسفع وسسسلم، عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي إلسسى عثمان به
يقوما أن رجاء عنه، امسك أن بعد إسلمه وقبل دمه، فحقن

وهسساجر، ذلك قبل اسلم قد وكان فيقتله، الصحابة بعض إليه
 طبعسسه406المختسسوما/ مكسسة) [الرحيسسق إلسسى ورجسسع ارتسسد ثم

الرسالة]. مؤسسه

ترك وسلم عليه الله صلى النبي أن الله في أخي فتجد
رضسسي عثمان بشفاعة مرتد، وهو سرح بي بن الله عبد قتل
ًا المرتد قتل كان ولو عنه الله لمسسا تركسسه فسسي رخصسسه ل حسسد

اللسسه، حسسق من فهي الشفاعة فيها تقبل ل الحدود لن تركه،
صسسلى النسسبي كان الشرعية السياسة من ذلك كان لما ولكن

ًا وسلم عليه الله التعسازي فسسي الشسأن هسسو كمسا فيهسا، مخير
اء نسص والستي الماما نظر إلى ترجع التي قبسول علسى العلم

فيها. الشفاعة

قتسسل ومنهسسا أحكسساما مسسن بهسسا يتعلق وما الحرب أمور إن
بمنصب المتعلقة المور من هي قتله عدما أو المرتد السير
والنبوةا. الرسالة بمنصب ل المامه

مسسن يصسسدر مسسا ذكر أن  بعد- الله رحمه القيم ابن يقول
بمنصب يصدر ما منها أن وسلم، عليه الله صلى الله رسول
مسسا ومنهسا الفتسسوى بمنصسسب يصسسدر ما ومنها والرسالة النبوةا

وأورد ذلسسك فسسي وفصسسل والحكسسم المسسامه بمنصسسب يصسسدر
صسسلى النسسبي - أي يقسسول كله: (وقسسد ذلك بعد  وقال- المثله

للمسة مصسسلحة فيكسسون المامسة، - بمنصسسب وسلم عليه الله
فيلسسزما الحسسال، تلسسك وعلسسى المكسسان، وذلك الوقت، ذلك في
السستي المصسسلحة حسسسب ذلسسك مراعسساةا الئمسسة مسسن بعده من

ًا، وسلم عليه الله صلى النبي راعها ًا، زمان زاد [وحالً) ومكان
].3/430المعاد: ج

آخسر موضسع فسي المسر هسذا القيسم ابسن المساما ويوضح
السسسلما ومصسسالح بالحرب، المتعلقة الحكاما فيقول: (واخذ

رسسسول سسسير مسسن الشرعية، السياسة وأمور وأمره، وأهله،
آراء من أخذها من أولى ومغازيه وسلم عليه الله صلى الله

المعسساد التوفيسسق) [زاد وبالله لون، وتلك لون، فهذا الرجال،
].3/129ج
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(يجب) يقل (أولى) ولم قوله  إلى- الله هداك-  فتأمل
مسسن الحكسساما هسسذه أن لسسك يتسسبين السابق بقوله ذلك وقارن
وتحقسسق الشسسرع توافسسق السستي الشسسرعية السياسات مسائل

الشرع. عليها ينص لم وان المسلمين، ومصالح مصالحه

عقيل: السياسة ابن الله: (وقال رحمه القيم ابن يقول
عسسن وابعد الصلح، إلى أقرب الناس معه يكون فعل كان ما

اد، فسان وحسي، بسه نسزل ول الرسسول، يضسعه لسم وإن الفس
نطسسق مسسا يخالف لم أي "؛الشرع وافق ما إل" ؛بقولك أردت

بسسه نطسسق مسسا إل سياسسسة ل" ؛أردت وإن فصحيح، الشرع، به
].33الحكميه/ للصحابة) [الطرق وتغليط فغلط "،الشرع

النص يطالب من غلط تجد ذلك ومن السذي الشسرعي ب
السستي الشرعية السياسة أمور من المير يقرره ما على يدل
الحسسل أهسسل بمشسساورةا بهسا يسسستعين السستي واجبسساته مسن هسسي

الدنيا. أمور في خبره لهم ممن الدين آهل من والعقد

أن اللسسه: (السسواجب رحمه تيميه ابن السلما شيخ يقول
لهسسم السسذين الصحيح، الدين أهل برأي الجهاد أمور في يعتبر

يغلسسب السسذين السسدنيا أهسسل دون السسدنيا، أهسسل عليه بما الخبرةا
بسسرأي ول برأيهسسم، يؤخسسذ فل السسدين، ظاهر في النظر عليهم
السسدنيا) [الختيسسارات فسسي لهسسم خسسبرةا ل السسذين السسدين أهسسل

311ًالفقهية/ آخر]. مصدر عن . نقل

يجسسب، ول يجوز المرتدين أسرى قتل أن يتبين ذلك من
مصلحة. من له يترجح ما بحسب المر لولي يعود ذلك وأمر

الحسسرب أهسسل أسسسرى قتسسل يعلسسى: (ويجسسوز ابسسو قسسال
ً ،55السلطانية/ والمرتدين) [الحكاما أماطه كتاب عن نقل

].175اللثاما/

أبسسي للقاضسسي السسسلطانية الحكسساما كتاب مراجعة وبعد
- الكلما منهسم اسسر  (ومسسن:نصسه مسا وجسسدت الحنبلي يعلى
السلطانية الحكاما[يتب)  لم إن صبرا - قتل المرتدين على
].2000 سنه الفكر دار  ط62 ص

فسسي ألمسساوردى محمسسد بسسن على الحسن أبو الماما قال
لسسم إن صسسبرا قتلسسه جسساز منهم أسر  (ومن:الردةا أحكاما باب

المكتسسب  ط93ص/ وردى للمسسا السسسلطانية يتب) [الحكسساما
].1996 السلمي
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يفسساديهم أن وله المرتدين، أسرى على يمن أن فللمير
ذلسسك يفعل يقتلهم، أن له كما المسلمين، بأسرى أو بالمال،
والجماعسسة السسسلمي العمسسل مصسسلحة مسسن يرجو ما بحسب

المجاهدةا. 

أسسسرى يقتسسل لسسم عنسسه اللسسه رضسسي الصديق بكر أبا فإن
طلسسب أن بعسسد مقاتل، ثلثمائة وهم (دبا)، أهل من المرتدين

حسستى حبسهم بل عنه، الله رضي الخطاب بن عمر ذلك منه
ً عنه الله رضي عمر أطلقهم ثم توفي،  (انطلقسسوا:لهم قائل

سسسيرةا مختصسر أحسرار) [راجسع فسانتم شسسئتم، البلد أي إلسى
عبسسد بسسن محمسسد للمسساما وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول
].295الوهاب/

المرتسسدين مسسع عنه الله رضي الوليد بن خالد فعل وكما
ذكرهسسا السستي للسباب يقتلهم، ولم صالحهم حنيفة، بني من

رأيت خير، هو الذي إل ذلك في ابتغيت ما والله  (إني:بقوله
مقولته) بعد آخر قتلوا... إلى قد القرآن وأهل السابقة أهل
بكسسر أبسسي الخليفسسة أمسسر لمخسسالفته أصسسحابه عليه اعترض إن

ورد لفعلسسه، كرهتسسه رغسسم ذلسسك بعسسد اقره ثم عنه، الله رضي
بكسسر أبسسي بقسسول عنسسه اللسسه رضي الخطاب بن عمر إعتراض
وطاعسسة)  (سمعا:عمر فقال ،هذا) عنك  (دع:لعمر الصديق
-283السسسابق/ المصسسدر [راجسسع الجميسسع عسسن اللسسه رضسسي  
284.[

السسذين المخسسالفين قسسول - إلسسى اللسسه هسسداك - فسسانظر
رجسوع ول تثبست ول فقسه ول علم غير من ويجادلون يصرون

العلم. أهل إلى

ن وغيره المر هذا في المهم من إن السياسسة أمسور م
ضسسعفهم، مسسن اليسسوما المسسسلمين أحسسوال مراعسساةا الشسسرعية

وسسسائر المرتسسدين مسسع التعامسسل قضسسية فسسي عسسدوهم وقسسوةا
لسسم مسسا لن وعزهم دولتهم عودةا لجل صراعهم في الكفرةا

وضسسعف وتمكنهم المسلمين قوةا زمن في مصلحة فيه يكن
عليهسسم القضسساء مسسن ذاك حيسسن المسسسلمين وقدرةا المرتدين

لتغيسسر ذلسسك بخلفا اليسسوما يكون مفسدةا غير ومن عناء دون
المرتدين.  مواجهة في المسمين حال

العلمسساء منسسع طه: (قلت: إن احمد رفاعي الشيخ يقول
مصسسلحة مسسرده كسسان مسسوادعتهم أو المرتسسدين مهادنسسة مسسن

وحسسال قوةا، بالمسلمين كان حيث الدين، ونصرةا المسلمين
مجسسرد فهسسم ودولتهم، قوتهم بلغت مهما حينه قي المرتدين
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لهسسم فكسسانت المسسسلمون أمسسا دار، فسسي تحيزت بلد أو طائفة
يكسسن لسسم ولسسذلك المرتسسدين، قوةا تفوق التي ودولتهم قوتهم

اعلسسم، واللسسه اليوما أما موادعتهم، أو مهادنتهم المصلحة من
التفاقيسسات وعقسسد ومسسوادعتهم، المرتسسدين مهادنة تجوز فإنه

ذلك) في شرعية مصلحة وجود المسلمون ضمن ما معهم،
،السسسلما سناما ذروةا الحكاما بعض عن اللثاما إماطة [كتاب

 الحاشية].189 ص ،السلمي العلمي المرصد

ذمسة عقسسد ل أن قسسرر أن بعسسد-  الكتسساب نفس في وقال
علسسى تحتسسم شرعية مصلحة نرى ل : (لذلك-  مصر لنصارى

مصسسر نصارى قتال مصر، في المجاهدةا المسلمة الطوائف
].258 المكان) [ص قدر عدوانهم يرد ولكن قتلهم، أو

المصسسلحة تقريسسر إن معرفتسسه للمجاهسسدين يجسسدر وممسسا
وأهل للمراء، يكون الخر على أحدهما وترجيح والمفسدةا،

للتبسساع يجسسوز ول السسسلمية، الجماعسسة فسسي والعقسسد الحسسل
ًا إليه، يتوصلون فيما مخالفتهم الجماعسسة وحسسدةا على حفاظ
كسسان لسسو حسستى والشسسقاق، والتنسساحر للتفرق ومنعا وتماسكها

مخالف. رأي للتباع

التباع الله: (وعلى رحمه تيميه ابن السلما شيخ يقول
ن أمرهم ولي من إتباع لسه سساغ فيمسا والعلمساء، المسراء م

 الطبعسسة19/69 اجتهاده) [المجموع بإتباع فيه وأمر إتباعه،
الجديدةا].

المساما إتبساع يتعيسن لسم الله: (ولو رحمه الجويني وقال
فسسي الخصسسومات فصسسل تسسأتى لمسسا التحسسري مسسسائل فسسي

ٍم كل ولستمسك المجتهدات، وبقسسي ومطلبسسه، بمذهبه خص
مسسسن مرتكسسسبين الفقهسسساء، إختلفا مجسسسال فسسسي الخصسسسمان
دعسسوةا كتسساب  عسسن217المسسم/ تنقطع) [غيسساث ل خصومات

الساعدي]. منذر لبي الجهاد أهل

ينبغسسي العزيسسز: (ول عبسسد بسن القسسادر عبسسد الشسسيخ يقول
اجتهاده أداه طالما بالفضل، المير يطالب أن الرعية لحاد
من لشملهم وأجمع للناس، أصلح بالمفضول العمل أن إلى

المفاسسد درء" ؛قاعسدةا فسسي يسدخل وهذا التفرق و الختلفا
].206العدةا/ إعداد في ) [العمدةا"المنافع جلب من أولى

الميسسر مخالفسة الرعيسسة من لحاد يجوز أيضا: (ول وقال
ًا المفضسسول - أي هسسذا فسسي الفضسسل بسسالمر فيعمسسل - تورعسس

ًا الثسسم مسن فيسسه يقسسع ما فان والثوب، الجر مزيد على حرص
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مسسن يرجسسوه مما أعضم الصف، وحدةا وشق المير، بمعصية
].378 ثواب) [ص

والطاعسسة والطاعسسة: (السسسمع السمع عبودية قي وقال
وجسسل، عز الله طاعة من طاعتهم إن إذ عبادةا، المور لولةا

المسسسلمين كلمسسة اجتماع أسباب أهم من والطاعة والسمع
تسسؤدي السستي الراء، لختلفا حسسسم طسساعتهم ففي ووحدتهم

].372 الشوكة) [ص وذهاب والشقاق التنازع إلى

:وعصسسيانه: (ج للميسسر والطاعسسة السمع عدما عن وقال
والطاعة السمع من يأنف ثم الجماعة في يدخل من وهناك
].383 الجاهلية) [ص مسائل من وهذا

ويسسبيت بالطاعسسة يتظسساهر مسسن  وهنسساك:أيضسسا: (د وقسسال
اللسسه ] أعاذنسسا384 النفاق) [ص من وهذا والفساد العصيان

النفاق. من

فائدة:

تجسسب خاصسسة إمسسارته كانت وأن الجماعة أمير طاعة أن
ًء صفوفها، في وانتضم فيها، انضم من على عاهسسد كان سوا

بالشسسرع، واجبسسة الطاعسسة هسسذه ان إذ يعاهسسده، لسسم أو الميسسر
تأكيدا.  الوجوب يزيد فيها والعهد

عبسسد بسسن القسسدر عبسسد الشسسيخ يقسسول المسسسأله هذه وفي
السستى السسسلمية الجماعسسات علسسى المسسارةا العزيز: (أولً: ان

شسسرعية امسساره هسسي والتقسسوى السسبر علسسى للتعسساون قسسامت
 الخ....صحيحة

ًا: اذا مسسن كسسل على فيجب المارةا هذه شرعية ثبت ثاني
يعاهسسد لم وان معصية، غير في للمير والطاعة السمع قبلها
ًء بالشرع يجب هذا ان اذ هذا، على عهد... بدون إبتدا

منكسسم المر { أولي ان - قول قبل - من كذلك وذكرت
- تيميسسة إبسسن السلما شيخ - أي قال متبوٍع، كل في } يدخل

ج [المجمسسوع المسسر اولسسى مسسن فهسسو متبوعسسا كسسان مسسن وكل
المشسسار الجماعسسات امسسراء هسسذا فسسي ويسسدخل ]،28/170

)....اليها

نصسسرةا بغسسرض جماعسسة قسسامت فسساذا... قسسال: ( ان لسسىإ
عاهدها الجماعة، هذه معاونة مسلم كل على فيجب الدين،
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ًء بالشرع واجب هذا ان إذ يعاهدها، لم أو :تعسسالى لقوله ابتدا
هسسذا تأكسسد عاهسسدها فسساذا }، والتقسسوى السسبر علسسى { وتعسساونوا

العهسسد إن بالعهسسد { واوفسسوا بالعهسسد الوفسساء لوجوب الوجوب
ً كان كسسل علسسى واجبسسان والطاعة السمع وكذلك }، مسؤول
علسسى عاهسسد منهم، المر لولي الجماعات هذه مثل في فرد
فسسي الوجسسوب) [العمسسدةا تأكسسد عاهسسد فسسان يعاهد، لم أو هذا،

العدةا]. اعداد

هسسذا فسسي عمومسسا المسسسلمين احسسوال فسسي المتأمسسل ان
وقلسسة الجهل فشوا يجد كردستان، في شعبنا ومنهم الزمان

ذهب وانتشسار للحق، الداعين وطسّم، عسّم حستى المرجئسة م
 انصسسسار- العملء  –العلمسسساء مسسسن المظللسسسون اليسسسه يسسسدعو

هسسذا ويسسدعم البسسدعيون، ذلسسك فسسي يسسساندهم الطسسواغيت،
ًا العلمانيون المردي المذهب حسستى العامة، إضلل في إمعان

ن اصبح أم المقبسول غيسر م ن وصس الحسزاب السى ينتسسب م
يسسؤدي مسسن خاصسسة ،شسسرعي كحكسسم والردةا بالكفر العلمانية

مسسن الموقسسف فيكسسون ،الظاهرةا الدينية الشعائر بعض منهم
رؤوسسسهم وردةا، كفسسر طوائسسف انهسسا العلمانيسسة الحسسزاب

الحكم بالضرورةا ليس ولكن التعيين، على كفار ومنضروهم
عسسوامهم علسسى الجهسسل لغلبسسة العينسسي بسسالكفر جميعهسسم على

يعلمهم. من وجود وعدما

ًء الحكسسم فسسإن مسسا وحسسالهم أعيسسانهم علسسى بسسالكفر ابتسسدا
مسسن الحكسسم هسسذا علسسى يسسترتب مسسا خاصسسًة ،ظلسسم فيه ذكرت
عقوبسسة فسسإن الكفسسر وصف لهم كان اذا وحتى قتلهم، وجوب
ِر مظنسسة عنسسد الرسسسالية الحجسسة بلسسوغ بعسسد إل تكسسون ل الكفسس
وهسسذا بحقهسسم الموانسسع وانتفسساء عليهسسم يغلسسب السسذي الجهسسل

الممتنسسع، عليهسسم المقسسدور غيسسر ويصير منهم، عليه للمقدور
ًا بالسر.  عليه مقدور

ذكسسر ان  بعسسد- الله رحمه تيميه ابن السلما شيخ يقول
باتفسساق كفسسار كلهسسم (فهؤلء- :  الفواحش بعض يستحل من

بغيسسر المسسسلمين قتسسل يسسستحل مسسن بمنزلة وهم المسلمين
مسسن ذلسسك وغيسسر امسسوالهم ويغنسسم حريمهسسم ويسسسبي حسسق

ًا تحريمسسا المحرمسسات مسسن انهسسا يعلم التى المحرمات ظسساهر
ًا. لكسسن ً يكسسون مسسن النسساس مسسن متسسواتر هسسذه ببعسسض جسساهل

ً الحكاما عليسه تقسوما حسستى احسسد بكفر يحكم فل به يعذر جهل
ولسسم بسسل...  (:قال ان لىإ ،)...الرسالة بلغ جهة من الحجه

ج الفتسساوى النبويسسة) [مجمسسوع الحجسسة تبلغسسه حسستى يعسساقب
الوفاء]. دار  طبعة11/222
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الصسسل"قاعدةا:  في المقدسي محمد ابو الشيخ ويقول
كسسان ذلك : (ولجل"الكفر وانصارهم الطواغيت جيوش في

السسى والوظائف الجهزةا هذه الى انتسب من كل في الصل
واحسسد كل على فنحكم الكفر، واهله، الشرك نصرةا حقيقتها

مسسن اظهسسروه بمسسا الكفسسر احكسساما عليسسه وتجري بالكفر منهم
معتبر مانع قياما من ذلك خلفا لنا يتبين لم ما الكفر اسباب

منهسسم للسسسلما انتسسسب مسسن حسسق فسسي التكفيسسر موانسسع مسسن
الممتنعيسسن حسسق فسسي الموانسسع تسسبين ان قدمنا وقد فنستثنيه،

ظهسسر ان لكسسن ومحاربتهم، لمتناعهم واجب غير المحاربين،
ان لسسىإنكفسسره)...  لسسم بعضسسهم حسسق فسسي ذلك من شيء لنا

عرفسست، قسسد مسسا وظاهرهسسا الوظسسائف هذه اصل قال: (ولن
لنسسا يظهر حتى الظاهر هذا على لهم ونؤصل نعاملهم فنحن

فسسي الغلسسو مسسن التحسسذير فسسي الثلثينيسسه خلفسسه) [الرسسساله
].128التكقير/

العسسداء حسستى النسساس، لتسسأليف ضسسرورية الحاجة ان كما
السسى الرجوع الى دعوتهم بغية مودتهم، ونيل وكسبهم منهم

الجسسن مسسن الشسسياطين عنسسه اجتسسالتهم السسذي الحسسق دينهسسم
ً والنس، بعسسد الشعب هذا بقيادةا المنشود هدفنا الى وصول

ه، والتمكيسن السدين، نصسره نحسو لله تعبيده بسذلك فنكسون ل
المة. تقود التي النخبة

يجسوز كمسسا المرتسسد السسير قتسسل يجوز فإنه ذلك كل من
ِه، المّن راجسسع وذلسسك ذكرتهسسا، السستي للسسسباب مفاداته أو علي
تحقيسسق على ويعين المصلحة يحقق يراه بما المير رأي الى

اجتهاده. إليه يؤديه وبما المشروع، الهدفا

التوفيق وبالله
وصحبه اله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

اجمعين

وترتيبا جمعا كتبه
اللطيف عبد بن الوّهاب عبد

الحيده
جماعة في الشرعية الهيئة رئيس

السلما انصار
 هس1423/صفر/25 
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